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: إعداد

الباحث خالد بن عبد الرحمن الطحاينة 

 

 



 :الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا ونبينا محمد بف عبد اهلل، وبعد

 !فيذا بحث مختصر حوؿ بعض أحاديث الصحيحيف التي انتقدىا العقالنيوف؛ جياًل وجرأة

 :وسوؼ أقسـ البحث إلى ثالثة أقساـ

 .التعريؼ بالمنيج العقالني وأىـ المآخذ عميو، ويتضمف ىذا القسـ التعريؼ بالعقؿ والمقصود بو-1

 !التعريؼ بمنيج المحدثيف، وبياف عدـ استيعاب العقالنييف ليذا المنيج فضاًل عف تصورىـ عظمة ىذا المنيج-2

عرض لمجموعة مف أحاديث الصحيحيف انتقدىا العقالنيوف؛ ويكوف ذلؾ بعرض نص الحديث، ثـ عرض لمشبيات التي -3
 .أثيرت حولو، ثـ رد ىذه الشبيات بما يميؽ بيا، كؿ ذلؾ باختصار غير مخؿ إف شاء اهلل

وألف مقصودنا ليس توثيؽ الشبيات عمف صدرت عنو فإننا سنكتفي بعرض ىذه الشبيات دوف اإلحالة عمى مصدرىا، مع 
العمـ بأنيا مما سمعناه ممف ناقشونا في أحاديث الصحيحيف، أو قرأناىا في كتب المتكمميف السابقيف أو العقالنييف 

 .المعاصريف، أو عمى الشبكة

 .والحمد هلل رب العالميف. أسأؿ اهلل تعالى أف يكوف ىذا البحث خالصًا لوجيو، وأف ينفع بو كؿ مف قرأه أو سمعو

 خالد بف عبد الرحمف القاسـ

 :مقدمة في المنيج العقالني تتضمف تعريؼ العقؿ

 :تعريؼ العقؿ-1

ىذه األقواؿ التي ذكرىا المصنؼ : "إلى أف قاؿ..." ، وعميو اقتصر كثيروفالعمـ: العقؿ( "30/18): قاؿ الزبيدي: العقؿ لغة
. اىػ" وىناؾ أقواؿ أخرى لـ يذكرىا المصنؼ،كميا في مصنفات المعقوالت لـ يعرج عمييا أئمة المغة

بيذه الصورة ىو ما يمنع مف الخطأ ويمسؾ صاحبو عف الوقوع  (العقؿ)مف الواضح أف المقصود بمفظ : العقؿ في االصطالح
. فيو ويوجيو إلى األفضؿ مف القوؿ والفعؿ دائماً 

 .ويمكف القوؿ أيضًا بأف العقؿ ىو التمييز، وربما يكوف ىذا ىو مقصود مف يطمقوف لفظ العقؿ غالباً 

 فيو مصطمح ؛ سواًء في كتب المغة أو كتب المصطمحات أو كتب الكالـ أو غيرىا؛ تعريفًا شافيًا لمعقؿأجدوأنبو إلى أنني لـ 
!  مع اتفاؽ الناس عمى تداولو؛مشكؿ حقاً 

 كما صرح بعض العمماء بأنو لـ يرد في السنة ،لـ يرد في القررف مطمقاً - كذا بيذه الصورة -(العقؿ)ومما يالحظ أف لفظ 
 .2، وبمعنى الضبط1بمعنى الدية" الصحيح" وقد ورد في ،عمى المعنى المتداوؿ

ال يستطيع الحكـ عمى األشياء والوقائع، ولكنو - ميما كاف معناه وميما كاف المقصود منو-وفي كؿ األحواؿ فإف العقؿ 

                                                           
 (.4484: )برقـ: ، وصحيح مسمـ(111)صحيح البخاري؛ برقـ : انظر 1
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ومف ىنا فمف الخطأ أف يكوف العقؿ حكمًا عمى الحقائؽ والوقائع وىو ال يستطيع أف يميز إال مف خالؿ ىذه ! يميزىا فقط
 !الحقائؽ والوقائع

 :، ومناىج أصحابيا(العقالنية)في الطريقة : تمييد-2

حتى نفيـ طريقة العقالنييف، ونستطيع الدخوؿ منيا إلييـ ونقدىا نقدًا منيجيًا صحيحًا فال بد مف فيـ منيجيـ األصمي الذي 
 ..وىذا ما دعاني لكتابة ىذا التمييد.. ينطمقوف منو في جميع أفكارىـ ومسالكيـ وتصرفاتيـ

 وىو)- بشقيو- االستدالؿ أساس عمى تقوـ ؛معينة نظر وجية خالؿ مف األمور مع يتعامؿ قديـ منيجفالمنيج العقالني ىذا 
  .!(خالليا مف جديدة معمومات إلى لموصوؿ سابقة معمومات عمى البناء
 جديدة،( حقائؽ )إلى ليصموا لدييـ المتوفرة( المعمومات )عمى البناء يحاولوف أنيـ نجد (االستدالؿ) عف ذكرت ما خالؿ فمف
 ! مف بداياتوالعقالني المنيج أصاب الذي الخمؿابتداًء  نرى ىنا ومف
ميما قاربت الواقع - بالضرورة الواقع مف ليست والتي الدماغ في الموجودة الصور وليستالمباشر،  الواقع مصدرىا الحقائؽؼ

 الحقيقة في انتيت لكنيا الواقع مف مأخوذة تكوف قد بؿ متوىمة، أو متخيمة أو متصورة تكوف قدؼ ؛-في نفس المتصور ليا
 .وجود ليا يعد ولـ

 لدييـ يتوفر ما عمى يبنوف فيـيصروف عمى جعؿ التصورات كالحقائؽ المشاىدة مباشرة عمى أرض الواقع؛  فيالعقالنيولكف 
! جديدة بمعمومات منيا ليخرجوا المستطاع قدر واستثمارىا استغالليا ويحاولوف( صور)أو  (معمومات) مف

( -تعميماً  أو إطالقاً -التقعيد) وعمميات ،(الرياضيات) أفرزت التي (التجريد) عمميات في أنفسيـ يجيدوف نراىـومف ىنا فإننا 
 ..بأنواعيا (العموـ) أفرزت التي

فبالتجريد استطاعوا الترميز لمحقائؽ واالحتماالت ولـ يكتفوا بذلؾ بؿ أدخموا الممكنات والخياالت في عمميات التجريد، ومنيـ 
مف أغرؽ في ذلؾ وأصبح يسير خمؼ الممكنات والخياالت ويخترع النظريات الرياضية الخيالية أو القائمة عمى الخياؿ؛ 

وغير ذلؾ مف النظريات التي ال يسعفيا ... كاألبعاد المتعددة والسفر عبر الزمف وحالة األجساـ واستحالتيا عند سرعة الضوء
ومف المعمـو أف ! الواقع، وال تزاؿ عمى قيد الخياؿ؛ لعدـ وجود اآللية أو التسمسمية الصحيحة المعمومة أو المنضبطة لوقوعيا

 !كوف الشيء ممكنًا ال يعني أنو واقع، وكؿ ما في األمر أنو ال يوجد لدينا ما يمنع منو
أما التقعيد؛ فقد استطاعوا مف خاللو إيجاد نظريات كثيرة ال تحصى كما ىو مشاىد فال يخطر بباؿ أحد مف العقالنييف شيء 

حتى وصؿ األمر إلى جعؿ الممكنات كالمحتمالت ثـ جعؿ المحتمالت كالحقائؽ الواقعات، ومف ىنا جاءت ! إال كاف نظرية
 !!الطامات

ذلؾ ال  فإف يسمونيا كما( منطقية )كانت ميما (التجريدات) بأفاآلف والذي أصبح بدىيًا عند جميع الباحثيف؛  ـوعؿـاؿ فـو
، وال نستطيع التأكد أنيا واقعية إال مف الواقع أرض عمى تشاىد حتى أي الواقع في تثبت حتى يعني أنيا واقعية بالضرورة

 بيا الجـز اإلنساف يستطيع منيا شيء وال محتممة فكميا (التقعيدات) وكذلؾ ،خالؿ المشاىدة أو مف خالؿ المواـز أو المقاييس
ال فإنيا تبقى ممكنات ومحتمالت ال تمـز إال مف وضعيا وحسبعموميا أو إطالقيا عمى بؿ إنيا ال ! ؛ إال بعد التثبت منيا؛ وا 

 !تمزمو ىو نفسو وبإمكانو أف يخرج منيا متى شاء
 الواقع نحو يتوجيوف بدؤوا المحدثيف مف المنيج ىذا أتباع أف يالحظولكف ال نستطيع إغفاؿ حقيقة بادية اآلف وىي أنو بات 

 غيرىـ يكف لـ كثيرة أمور في نجحوا وقد ويستخدمونيا الدقيقة المقاييس ويصنعوف ويحسبوف، ويحصوف ويجربوف فيستكشفوف
 فالحكمة! حكمة وأكثر عمماً  وأكثر دقة أكثر كنت كمما المباشر المشاىد الواقع مف اقتربت كمما أنؾ عمى يدؿ مما بيا لينجح



 تسمية خطأ كاف ىنا ومف! )منو عندؾ بما وتفرح العمـ مف بمغتو ما عمى التقعيد محاولة في ىي وليست الواقع مف األخذ ىي
(! الحكمة وعف العمـ وعف الواقع عف الناس بعدأ فيـ بالحكماء الفالسفة

 أو صور مف لدييـ ما خالؿ مف اإلنسانية األمور حتى شيء كؿ عمى يحكموا أف أرادوا أنيـ( العقالنييف )أخطاء أشد ومف
 أفراده عدد كاف ميما مجتمعاً  تجد ولف مولييا، ىو وجية فمكؿ كالطبعيات منضبطة ليست اإلنسانية األمور أف مع! تصورات

! الرأي بادي ذلؾ لنا بدا لو حتى بحذافيرىا بعينيا أشياء عمى يجتمع قميالً 
 والمغة، الديف،: وىي عمييا أفراده يتفؽ أو عادة المجتمع يشكميا التي الثالثة األمور تمؾ عمى المجتمع أفراد يجتمع قد ؛نعـ

 بيف كثيراً  اختالفاً  يجد فسوؼ بنفسو ذلؾ يجرب أف ولكؿ! بحذافيره شيء كؿ في متفقوف أنيـ يعني الذلؾ  ولكف والتقاليد،
 جداً  الصعب مف أنو نجدفإننا  ىنا ومف الخ...التفكير وطريقة واالىتمامات واألولويات المنطمؽ في الواحد المجتمع أفراد

. منضبطة قاعدة إلى اإلنسانية األفعاؿ جميع إخضاع أو معينة لقاعدة الناس جميع إخضاع
 ال قد وتخيالت معينة تصورات يخالطو عمـ مف إليو توصموا ما تحكيـ يريدوف الذيف( العقالنييف )خطأ إلى نصؿ ىنا ومف
 كيؼ عمماً  شيء بكؿ أحاط الذي خبير حكيـ لدف مف جاءت أنيا يفترض التي الشرع نصوص في الواقع مف أساس ليا يكوف

 بكؿ أحاط مف عمـ عمى حكماً  القاصر عمميـ يكوف أف يريدوف فيؤالء! عميـ شيء بكؿ وىو شيء كؿ خمؽ الذي وىو ال
 يقوـ غيره يبغوف الذي تعالى اهلل ديف أف مع ىـ يريدونو ما لتوافؽ ويحرفوىا الشرع معاني يغيروا أف ويريدوف! عمماً  شيء
 اإلسالـ بيف تناقضاً  ىناؾ إف بؿ! يزعموف كما االقتناع أو التفكير عمى وليس العالميف رب هلل المطمؽ اإلسالـ عمى

 االقتناع أما تسميماً  تسمـ بؿ روية أو تفكير أو تردد أو حرج دوف شيء كؿ في تعالى هلل تسمـ أف يعني فاإلسالـ! واالقتناع
! والرد األخذ في أصالً  الحرية فيعني
 فقد األحكاـ أما عمماً  شيء بكؿ أحاط مف لدف مف جاءت الشرع تضمنيا التي األخبار أف العقالنيوف يعمـ أف ينبغي ولذلؾ
 لو المطمؽ اإلسالـ إال لنا وليس يشاء كيؼ فيو يحكـ لو وأمره شيء كؿ لو يخضع مف أي ىو إال إلو ال مف لدف مف جاءت

 رب هلل المطمؽ الخضوع مف النياية في بد ال إذ يؤخر وال يقدـ ال التفكير فإف خضعت ولو لمتفكير تخضع ال فأحكامو
 ..سبحانو لو أسممنا األساس ىذا وعمى العالميف

ومف ىنا نرى أف العقالنييف بكؿ أشكاليـ ومسمياتيـ ومنيـ المتكمموف إنما يتبعوف األىواء بغير ىدى مف اهلل تعالى ويحاولوف 
 ..تطويع الديف ألىوائيـ ىذه

 !مخالفة العادة عند العقالنييف تجعميـ يرفضوف الخبر

ولذلؾ فقد ردوا أحاديث كثيرة ! فأنت تراىـ يردوف الخبر لمجرد أنو خالؼ ما اعتادوا عميو! وىذا مف أىـ ما وقع فيو ىؤالء
 لعدـ اعتيادىـ عمييا

 ..وفي ىذا البحث رد عمى ىؤالء العقالنييف، ونقض لبعض قواعدىـ التي يواجيوف بيا األحاديث

 

 :شروط المحدثيف وكفايتيا، وشروط الشيخيف في قبوؿ الخبر-3

 :عمى أمريف اثنيف منضبطيف كؿ االنضباط- باختصار–يقـو منيج المحدثيف 

 .الثقة بمصدر الرواية-1



 عدـ العمـ بما يشكؾ في صحة الرواية-2

 .؛ ولو عمى غمبة الظف(الراوي)الثقة بمصدر الرواية - 1

لى -، وبحالو -أي بما يميزه عف غيره مف الرواة-وتقـو الثقة بمعرفة ىذا الراوي؛ بعينو  أي بما يجعمنا مطمئنيف إلى صدقو وا 
، ويكوف ذلؾ بالبحث في أخبار ىذا الراوي وما قيؿ عنو، ويكفي ىنا تعديؿ واحد فأكثر ممف اشتيرت -أمانتو وضبطو

 ..عدالتيـ، مع عدـ العمـ بما ينقض ذلؾ

 .عدـ العمـ بما يمنع مف قبوؿ ىذه الرواية، أو يشكؾ فييا- 2

 :والمانع يكوف في أمريف

 :اتصاؿ الراوي بمصدر الخبر-أ

فإذا كاف ىناؾ ما يشكؾ في قبوؿ الخبر عند الناقد فإنو يتوقؼ فيو ولذلؾ اشترط العمماء اتصاؿ الراوي بالخبر ولو عمى غمبة 
الخ؛ فإذا لـ ...الظف؛ فإما أف يكوف وقع عميو بنفسو أو سمع ممف وقع عميو بنفسو أو سمع ممف سمع ممف وقع عميو بنفسو

ال فإنو يشكؾ في اتصالو  .يكف الواقع مسعفًا ليذا الراوي وا 

 :في الخبر نفسو-ب

 :ويكوف في أمريف أيضاً 

وذلؾ بمقارنة الخبر مف خالؿ رواياتو جميعًا واستبعاد األلفاظ المشكوؾ فييا والتي يروييا مف ىو أقؿ : في ألفاظ الخبر-1
 ..ضبطًا أو أقؿ عدداً 

تناقض الحديث مع القررف أو مع : والمانع المتفؽ عميو عند المحدثيف والذي يمنع مف قبوؿ الحديث ىو: في معنى الخبر-2
سواًء كاف -، أو مع الواقع -وىنا يبحث عف الصواب منيما-، أو مع حديث رخر -وىنا يقدـ كؿ منيما عميو-السنة المتواترة 
ف اختمفوا - أو متواتراً 3مشاىدًا أو الزماً   .في بعض التفاصيؿ، وبعضيا غير مؤثر- نظريًا وعممياً -، وىنا يقدـ الواقع؛ وا 

أف يرويو العدؿ الضابط عف مثمو إلى منتياه مف غير مانع يمنع مف قبوؿ : ومف ىنا كاف شرط المحدثيف في الحديث المقبوؿ
مف غير شذوذ وال عمة، والشذوذ يكوف في الروايات نفسيا، أما العمة فتكوف بمناقضة : الرواية، أو كما يعبر المحدثوف

 -.عمى نحو ما قدمنا-الروايات لبعضيا أو لمقررف والسنة، أو لمواقع 

ف كانت قد اتسمت بالتشدد في  وشروط الشيخيف البخاري ومسمـ لـ تخرج عف شروط أىؿ الحديث السابقة في عموميا وا 
 ..بعض الجوانب، ويشيد بذلؾ اختيارات الشيخيف لألحاديث والروايات التي تضمنيا صحيحاىما

 :بؿ يمكننا القوؿ بأف الشيخيف قد انتقيا أحاديثيما وفقًا ألحكـ المواصفات في التعامؿ مع األخبار، يشيد بذلؾ أمراف

 ..إجماع أىؿ الشأف عمى تمقي جماىير حديثيما بالقبوؿ وتقريرىـ لما روياه في صحيحييما: أوليما
                                                           

يجب التنبو إلى أف المحدثيف اشترطوا مناقضة الواقع ال مخالفتو، فمو جاء خبر بأف طفاًل نطؽ في الميد فيذا مخالؼ لمواقع الذي نراه واعتدناه؛ أي يخالؼ العادة التي  3
، أو أف -عمى سبيؿ المثاؿ-أف الطفؿ ال يتكمـ؛ فيذا الخبر ال يرد ألنو ال يوجد ما يمنع مف تحققو، ولكف لو جاء خبر بأف الشمس لـ تطمع يومًا عمى األرض : اعتدناىا وىي

 .الواقع (لمناقضتو)الشمس تطمع مف الجنوب فإف ىذا الخبر يرد قطعًا؛ 



المشاىدة حيث نجد عند البحث في أي حديث روياه بأنيما اختاراه عمى عمـ مثؿ الروايات المختمفة في اإلسراء : وثانييما
 ..والكالـ في ىذا يطوؿ.. والمعراج وغيرىا

 :عرض لبعض األحاديث المنتقدة بدعوى مخالفة العقؿ

 :4حديث سحر النبي صمى اهلل عميو وسمـ-1

 :َقاَلتْن  ، َعنْنَيا المَّلوُ  َرِضيَ  ، َعاِئَشةَ  َعفْن 
َصـِ  بْنفُ  َلِبيدُ  َلوُ  ُيَقاؿُ  ُزَريْنؽٍ  َبِني ِمفْن  َرُجؿٌ  وسمـ عميو اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿَ  َسَحرَ "  وسمـ عميو اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿُ  َكافَ  َحتَّلى اأَلعْن

ءَ  َيفْنَعؿُ  َأنَّلوُ  ِإَليْنوِ  ُيَخيَّلؿُ  ـٍ  َذاتَ  َكافَ  ِإَذا َحتَّلى َفَعَموُ  َوَما الشَّليْن َمةٍ  َذاتَ  َأوْن  ، َيوْن َّـل  َوَدَعا َدَعا َلِكنَّلوُ  ِعنْنِدي َوىْنوَ  َليْن  َقاؿَ  ث
تِ  َعاِئَشةُ  َيا َتفْنَتيْنُتوُ  ِفيَما َأفْنَتاِني المَّلوَ  َأفَّل  َأَشَعرْن َميَّل  ِعنْندَ  َواآلَخرُ  َرأْنِسي ِعنْندَ  َأَحُدُىَما َفَقَعدَ  َرُجاَلفِ  َأَتاِني ِفيوِ  اسْن  َأَحُدُىَما َفَقاؿَ  ِرجْن

َصـِ  بْنفُ  َلِبيدُ  َقاؿَ  َطبَّلوُ  َمفْن  َقاؿَ  َمطْنُبوبٌ  َفَقاؿَ  الرَّلُجؿِ  َوَجعُ  َما ِلَصاِحِبوِ  ءٍ  َأىِّى  ِفي َقاؿَ  اأَلعْن  َطمْنعِ  َوُجؼِّى  َوُمَشاَطةٍ  ُمشْنطٍ  ِفي َقاؿَ  َشيْن
َمةٍ  َوافَ  ِبئْنرِ  ِفي َقاؿَ  ُىوَ  َوَأيْنفَ  َقاؿَ  َذَكرٍ  َنخْن َحاِبوِ  ِمفْن  َناسٍ  ِفي وسمـ عميو اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿُ  َفَأَتاَىا َذرْن  َعاِئَشةُ  َيا َفَقاؿَ  َفَجاءَ  َأصْن
ِمَيا ُرُؤوَس  َكَأفَّل  َأوْن  ، الْنِحنَّلاءِ  ُنَقاَعةُ  َماَءَىا َكَأفَّل  ِرُجوُ  َأَفالَ  اهللِ  َرُسوؿَ  َيا ُقمْنتُ  الشَّلَياِطيفِ  ُرُؤوُس  َنخْن َتخْن  َفَكِرىْنتُ  المَّلوُ  َعاَفاِني َقدْن  َقاؿَ  َأسْن
 .أىػ"َفُدِفَنتْن  ِبَيا َفَأَمرَ  َشرًّا ِفيوِ  النَّلاسِ  َعَمى ُأَثوِّىرَ  َأفْن 

 !وقد أنكر العقالنيوف ىذا الحديث بدعوى أنو مخالؼ لمبدأ عصمة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

 ثـ كيؼ كاف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يتمقى الوحي وىو مسحور؟: قالوا

 :والجواب عمى ىاتيف الشبيتيف مف القررف العظيـ

مَّلا ُتمْنِقيَ  َأفْن  ِإمَّلا ُموَسى َيا َقاُلوا)-: في سياؽ قصة موسى عميو السالـ-فقد قاؿ تعالى  ؿَ  َنُكوفَ  َأفْن  َواِ   َبؿْن  َقاؿَ ( 65 )َألْنَقى َمفْن  َأوَّل
ْـن  َفِإَذا َألْنُقوا ْـن  ِحَباُلُي ْـن  ِمفْن  ِإَليْنوِ  ُيَخيَّلؿُ  َوِعِصيُّيُي ِرِى َعى َأنَّلَيا ِسحْن َجَس ( 66 )َتسْن  َأنْنتَ  ِإنَّلؾَ  َتَخؼْن  اَل  ُقمْنَنا( 67 )ُموَسى ِخيَفةً  َنفْنِسوِ  ِفي َفَأوْن

َمى َعْن  ((69 )َأَتى َحيْنثُ  السَّلاِحرُ  ُيفْنِمحُ  َواَل  َساِحرٍ  َكيْندُ  َصَنُعوا ِإنَّلَما َصَنُعوا َما َتمْنَقؼْن  َيِميِنؾَ  ِفي َما َوَألْنؽِ ( 68 )األْن

 .وىذه اآلية ترد عمييـ الشبيتيف معاً 

فخيؿ إليو مف سحرىـ أنيا تسعى، ! فقد وقع موسى تحت تأثير السحر فسحروا عينو حتى خيمت لو أمور لـ تكف في الواقع
 .وقد تأثر بالسحر حتى إنو أوجس في نفسو خيفة

َمى َأنْنتَ  ِإنَّلؾَ  َتَخؼْن  اَل ): إال أف الوحي سرعاف ما أسعفو فقاؿ اهلل تعالى لو َعْن  ِإنَّلَما َصَنُعوا َما َتمْنَقؼْن  َيِميِنؾَ  ِفي َما َوَألْنؽِ ( 68 )األْن
، وىذا دليؿ واضح عمى أف النبي الكريـ موسى عميو السالـ قد تمقى ((69 )َأَتى َحيْنثُ  السَّلاِحرُ  ُيفْنِمحُ  َواَل  َساِحرٍ  َكيْندُ  َصَنُعوا

 !الوحي وىو واقع تحت تأثير السحر وفيـ وعقؿ ما جاء بو الوحي ونفذ ما أمره اهلل تعالى بو

مع العمـ بأف أصحاب ! وفي ىذا دليؿ أكيد عمى أف السحر ال ينافي عصمة األنبياء وال يمنع مف تمقي الوحي أو فيمو
الشبيات لـ يأتوا بقاعدة صحيحة أو برىاف مبيف عمى عدـ صحة الخبر ولـ يأتوا بكالـ عممي عمى عدـ جواز وقوع السحر 

 !عمى النبي صمى اهلل عميو وسمـ، أو عمى أف المسحور ال يعقؿ ما يقاؿ لو
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 :5حديث توقؼ الشمس ألحد األنبياء-2

ِموِ  َفَقاؿَ  اأَلنْنِبَياءِ  ِمفَ  َنِبيٌّي  َغَزا : وسمـ عميو اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ  : َقاؿَ  ، َعنْنوُ  المَّلوُ  َرِضيَ  ، ُىَريْنَرةَ  َأِبي َعفْن   َيتْنَبعْنِني الَ  ِلَقوْن
عَ  َمَمؾَ  َرُجؿٌ  َرَأةٍ  ُبضْن ْـن  ُبُيوًتا َبَنى َأَحدٌ  َوالَ  ، ِبَيا َيبْنفِ  َوَلمَّلا ِبَيا َيبْنِنيَ َأفْن  ُيِريدُ  َوىْنوَ  امْن َفعْن  َوَل َتَرى َأَحدٌ  َوالَ  ، ُسُقوَفَيا َيرْن  َأوْن  ، َغَنًما اشْن

َيةِ  ِمفَ  َفَدَنا َفَغَزا ِواَلَدَىا َينْنَتِظرُ  َوىْنوَ  َخِمَفاتٍ  رِ  َصاَلةَ  الْنَقرْن َّـل  َمأْنُمورٌ  َوَأَنا َمأْنُموَرةٌ  ِإنَّلؾِ  ِلمشَّلمْنسِ  َفَقاؿَ  َذِلؾَ  ِمفْن  َقِريًبا َأوْن  ، الْنَعصْن  المَّلُي
َيا ِبسْن ْـن  ِلَتأْنُكَمَيا - النَّلارَ  َيعْنِني ، َفَجاَءتْن  الْنَغَناِئـَ  َفَجَمعَ  َعَميْنوِ  المَّلوُ  َفَتحَ  َحتَّلى َفُحِبَستْن  َعَميْنَنا احْن َيا َفَم ْـن  ِإفَّل  َفَقاؿَ  َتطْنَعمْن  ُغُموالً  ِفيُك

 ِفيُكـُ  َفَقاؿَ  ِبَيِدهِ  َثاَلَثةٍ  َأوْن  ، َرُجَميْنفِ  َيدُ  َفَمِزَقتْن  َقِبيَمُتؾَ  َفمْنتَُباِيعْنِني الْنُغُموؿُ  ِفيُكـُ  َفَقاؿَ  ِبَيِدهِ  َرُجؿٍ  َيدُ  َفَمِزَقتْن  َرُجؿٌ  َقِبيَمةٍ  ُكؿِّى  ِمفْن  َفمْنُيَباِيعْنِني
َّـل  َفَأَكَمتْنَيا النَّلارُ  َفَجاَءتِ  َفَوَضُعوَىا الذَّلَىبِ  ِمفَ  َبَقَرةٍ  َرأْنسِ  ِمثْنؿِ  ِبَرأْنسٍ  َفَجاُؤوا الْنُغُموؿُ  َفَنا َرَأى الْنَغَناِئـَ  َلَنا المَّلوُ  َأَحؿَّل  ُث َزَنا َضعْن  َوَعجْن
 ".َلَنا َفَأَحمَّلَيا

 !قالوا كيؼ توقفت الشمس؟ وزعموا أف ىذا لـ ينقؿ، كما أف الحس يأباه

 :فنقوؿ

 !أما استشكالكـ فيو مستشكؿ ألنكـ لـ تأتوا بدليؿ عميو أو عمى استنكار األمر

حتى تزعموا ىذا ! أما أنو لـ ينقؿ فيذا غير صحيح فماذا تقولوف عف ىذا الحديث؟ ثـ إنكـ لـ تحيطوا بكؿ نقؿ في الدنيا
 !الزعـ

 فما الذي يخالؼ الحس ىنا؟! أما مخالفتو لمحس فيذا كالـ غير دقيؽ فاألمر غير محسوس أصالً 

 !إذا زعمتـ أنكـ أحطتـ بحركة الشمس فياتوا برىانكـ إف كنتـ صادقيف

لعبد الحميد السائح نقمو عف عالـ روسي وقوع مثؿ ىذه الحادثة بطريقة " عقيدة المسمـ"وأمر رخر وىو أنني قرأت في كتاب 
انظر عقيدة )عممية حسابية فقد أثبت العالـ الروسي بطريقة عممية قامت عمى حساب حركة الشمس أنيا توقفت لفترة محدودة 

 ..(المسمـ ص

 :6حديث الجساسة والدجاؿ-3

َمدِ  َعبْندِ  بْنفُ  الْنَواِرثِ  َعبْندُ  َحدَّلثََنا - 7573 اجُ  الْنَواِرثِ  َعبْندِ  بْنفِ  الصَّل َمدِ  َعبْندِ  َعفْن  ِكاَلُىَما الشَّلاِعرِ  بْنفُ  َوَحجَّل  الْنَواِرثِ  ِلَعبْندِ  َوالمَّلفْنظُ  - الصَّل
َمدِ  َعبْندِ  بْنفِ  َوافَ  بْنفِ  الْنُحَسيْنفِ  َعفِ  َجدِّىى َعفْن  َأِبى َحدَّلثََنا - الصَّل َدافَ  َشعْنبُ  الشَّلعْنِبىُّي  َشَراِحيؿَ  بْنفُ  َعاِمرُ  َحدَّلثَِنى ُبَريْنَدةَ  ابْنفُ  َحدَّلثََنا َذكْن  َىمْن
تَ  َقيْنسٍ  ِبنْنتَ  َفاِطَمةَ  َسَأؿَ  َأنَّلوُ  اؾِ  ُأخْن حَّل ِتيوِ  َحِديثًا َحدِّىِثيِنى َفَقاؿَ  اأُلَوؿِ  الْنُمَياِجَراتِ  ِمفَ  َوَكاَنتْن  َقيْنسٍ  بْنفِ  الضَّل  -المَّلوِ  َرُسوؿِ  ِمفْن  َسِمعْن

ِنِديوِ  الَ - وسمـ عميو اهلل صمى تُ  َفَقاَلتْن . َحدِّىِثيِنى َأَجؿْن  َلَيا َفَقاؿَ  أَلفْنَعَمفَّل  ِشئْنتَ  َلِئفْن  َفَقاَلتْن  َغيْنِرهِ  َأَحدٍ  ِإَلى ُتسْن  َوُىوَ  الْنُمِغيَرةِ  ابْنفَ  َنَكحْن
َمِئذٍ  ُقَريْنشٍ  َشَبابِ  ِخَيارِ  ِمفْن  ؿِ  ِفى َفُأِصيبَ  َيوْن َمفِ  َعبْندُ  َخَطَبِنى َتَأيَّلمْنتُ  َفَممَّلا- وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿِ  َمعَ  الْنِجَيادِ  َأوَّل  الرَّلحْن
ؼٍ  بْنفُ  َحابِ  ِمفْن  َنَفرٍ  ِفى َعوْن  َموْناَلهُ  َعَمى- وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿُ  َوَخَطَبِنى- وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿِ  َأصْن

 َرُسوؿُ  َكمَّلَمِنى َفَممَّلا «. ُأَساَمةَ  َفمْنُيِحبَّل  َأَحبَّلِنى َمفْن  » َقاؿَ - وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿَ  َأفَّل  ُحدِّىثْنتُ  َقدْن  َوُكنْنتُ  َزيْندٍ  بْنفِ  ُأَساَمةَ 
ِرى ُقمْنتُ - وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  ِنى ِبَيِدؾَ  َأمْن ِّـى  ِإَلى انْنَتِقِمى » َفَقاؿَ  ِشئْنتَ  َمفْن  َفَأنْنِكحْن ُّـي  «. َشِريؾٍ  ُأ َرَأةٌ  َشِريؾٍ  َوُأ  ِمفَ  َغِنيَّلةٌ  امْن
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يَفافُ  َعَميْنَيا َينْنِزؿُ  المَّلوِ  َسِبيؿِ  ِفى النَّلَفَقةِ  َعِظيَمةُ  اأَلنْنَصارِ  َّـل  ِإفَّل  َتفْنَعِمى الَ  » َفَقاؿَ  َسَأفْنَعؿُ  َفُقمْنتُ  الضِّى َرَأةٌ  َشِريؾٍ  ُأ يَفافِ  َكِثيَرةُ  امْن  الضِّى
َرهُ  َفِإنِّىى ُقطَ  َأفْن  َأكْن بُ  َينْنَكِشؼَ  َأوْن  ِخَماُرؾِ  َعنْنؾِ  َيسْن ـُ  َفَيَرى َساَقيْنؾِ  َعفْن  الثَّلوْن َرِىيفَ  َما َبعْنَض  ِمنْنؾِ  الْنَقوْن  َعمِّىؾِ  ابْنفِ  ِإَلى انْنَتِقِمى َوَلِكفِ  َتكْن
ٍرو بْنفِ  المَّلوِ  َعبْندِ  ِّـى  ابْنفِ  َعمْن ُتوـٍ  ُأ  َفَممَّلا ِإَليْنوِ  َفانْنَتَقمْنتُ  - ِمنْنوُ  ِىىَ  الَّلِذى الْنَبطْنفِ  ِمفَ  َوُىوَ  ُقَريْنشٍ  ِفيْنرِ  ِفيْنرٍ  َبِنى ِمفْن  َرُجؿٌ  َوُىوَ  «. - َمكْن

اَلةَ  ُيَناِدى- وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿِ  ُمَناِدى الْنُمَناِدى ِنَداءَ  َسِمعْنتُ  ِعدَّلِتى انْنَقَضتْن  تُ . َجاِمَعةً  الصَّل ِجدِ  ِإَلى َفَخَرجْن  الْنَمسْن
ـِ  ُظُيورَ  َتِمى الَّلِتى النِّىَساءِ  َصؼِّى  ِفى َفُكنْنتُ - وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿِ  َمعَ  َفَصمَّليْنتُ   صمى -المَّلوِ  َرُسوؿُ  َقَضى َفَممَّلا الْنَقوْن

َحؾُ  َوُىوَ  الْنِمنْنَبرِ  َعَمى َجَمَس  َصاَلَتوُ - وسمـ عميو اهلل َّـل  «. ُمَصالَّلهُ  ِإنْنَسافٍ  ُكؿُّي  ِلَيمْنَزْـن  » َفَقاؿَ  َيضْن ُروفَ  » َقاؿَ  ُث ْـن  ِلـَ  َأَتدْن ُتُك  «. َجَمعْن
َمـُ  َوَرُسوُلوُ  المَّلوُ  َقاُلوا . َأعْن

ْـن  َما َوالمَّلوِ  ِإنِّىى » َقاؿَ  ُتُك َبةٍ  َجَمعْن ْـن  َوَلِكفْن  ِلَرىْنَبةٍ  َوالَ  ِلَرغْن ُتُك َراِنيًّا َرُجالً  َكافَ  الدَّلاِرىَّل  َتِميًما أَلفَّل  َجَمعْن َمـَ  َفَباَيعَ  َفَجاءَ  َنصْن  َوَحدَّلثَِنى َوَأسْن
ْـن  ُكنْنتُ  الَّلِذى َواَفؽَ  َحِديثًا اؿِ  َمِسيحِ  َعفْن  ُأَحدِّىُثُك ِريَّلةٍ  َسِفيَنةٍ  ِفى َرِكبَ  َأنَّلوُ  َحدَّلثَِنى الدَّلجَّل ـٍ  ِمفْن  َرُجالً  َثاَلِثيفَ  َمعَ  َبحْن  ِبِيـُ  َفَمِعبَ  َوُجَذاـَ  َلخْن
رِ  ِفى َشيْنًرا الْنَموْنجُ  َّـل  الْنَبحْن َفُئوا ُث رِ  ِفى َجِزيَرةٍ  ِإَلى َأرْن ْـن  الْنَجِزيَرةَ  َفَدَخُموا السَّلِفيَنةِ  َأقْنُربِ  ِفى َفَجَمُسوا الشَّلمْنسِ  َمغْنِربِ  َحتَّلى الْنَبحْن  َدابَّلةٌ  َفَمِقَيتْنُي
ُروفَ  الَ  الشَّلَعرِ  َكِثيرُ  َأىْنَمبُ  َمؾِ  َفَقاُلوا الشَّلَعرِ  َكثْنَرةِ  ِمفْن  ُدُبِرهِ  ِمفْن  ُقُبُموُ  َما َيدْن  َقاَلتْن  الْنَجسَّلاَسةُ  َوَما َقاُلوا. الْنَجسَّلاَسةُ  َأَنا َفَقاَلتْن  َأنْنتِ  َما َويْن
ـُ  َأيُّيَيا ْـن  ِإَلى َفِإنَّلوُ  الدَّليْنرِ  ِفى الرَّلُجؿِ  َىَذا ِإَلى انْنَطِمُقوا الْنَقوْن َواؽِ  َخَبِرُك  - َشيْنَطاَنةً  َتُكوفَ  َأفْن  ِمنْنَيا َفِرقْنَنا َرُجالً  َلَنا َسمَّلتْن  َلمَّلا َقاؿَ . ِباأَلشْن
َظـُ  ِفيوِ  َفِإَذا الدَّليْنرَ  َدَخمْنَنا َحتَّلى ِسَراًعا َفانْنَطَمقْنَنا - َقاؿَ  ُموَعةٌ  ِوثَاًقا َوَأَشدُّيهُ  َخمْنًقا َقطُّي  َرَأيْنَناهُ  ِإنْنَسافٍ  َأعْن َبَتيْنوِ  َبيْنفَ  َما ُعُنِقوِ  ِإَلى َيَداهُ  َمجْن  ُركْن
َبيْنوِ  ِإَلى َمؾَ  ُقمْنَنا ِبالْنَحِديدِ  َكعْن ْـن  َقدْن  َقاؿَ  َأنْنتَ  َما َويْن ُت ِبُروِنى َخَبِرى َعَمى َقَدرْن ْـن  َما َفَأخْن فُ  َقاُلوا َأنْنُت  َسِفيَنةٍ  ِفى َرِكبْنَنا الْنَعَربِ  ِمفَ  ُأَناٌس  َنحْن

ِريَّلةٍ  رَ  َفَصاَدفْنَنا َبحْن َتَمـَ  ِحيفَ  الْنَبحْن َّـل  َشيْنًرا الْنَموْنجُ  ِبَنا َفَمِعبَ  اغْن َفأْنَنا ُث َنا َىِذهِ  َجِزيَرِتؾَ  ِإَلى َأرْن  َدابَّلةٌ  َفَمِقَيتْنَنا الْنَجِزيَرةَ  َفَدَخمْنَنا َأقْنُرِبَيا ِفى َفَجَمسْن
َمؾِ  َفُقمْنَنا الشَّلَعرِ  َكثْنَرةِ  ِمفْن  ُدُبِرهِ  ِمفْن  ُقُبُموُ  َما ُيدْنَرى الَ  الشَّلَعرِ  َكِثيرُ  َأىْنَمبُ  . الْنَجسَّلاَسةُ  َأَنا َفَقاَلتْن  َأنْنتِ  َما َويْن

ِمُدوا َقاَلتِ  الْنَجسَّلاَسةُ  َوَما ُقمْنَنا ْـن  ِإَلى َفِإنَّلوُ  الدَّليْنرِ  ِفى الرَّلُجؿِ  َىَذا ِإَلى اعْن َواؽِ  َخَبِرُك َنا ِسَراًعا ِإَليْنؾَ  َفَأقْنَبمْنَنا ِباأَلشْن ْـن  ِمنْنَيا َوَفِزعْن  َأفْن  َنأْنَمفْن  َوَل
ِبُروِنى َفَقاؿَ  َشيْنَطاَنةً  َتُكوفَ  ؿِ  َعفْن  َأخْن ِبرُ  َشأْنِنَيا َأىِّى  َعفْن  ُقمْنَنا َبيْنَسافَ  َنخْن َتخْن ْـن  َقاؿَ  َتسْن َأُلُك ِمَيا َعفْن  َأسْن ْـن  َلوُ  ُقمْنَنا ُيثْنِمرُ  َىؿْن  َنخْن  َأَما َقاؿَ . َنَع
ِبُروِنى َقاؿَ  تُثْنِمرَ  الَ  َأفْن  ُيوِشؾُ  ِإنَّلوُ  ِبرُ  َشأْنِنَيا َأىِّى  َعفْن  ُقمْنَنا. الطَّلَبِريَّلةِ  ُبَحيْنَرةِ  َعفْن  َأخْن َتخْن . الْنَماءِ  َكِثيَرةُ  ِىىَ  َقاُلوا َماءٌ  ِفيَيا َىؿْن  َقاؿَ  َتسْن
َىبَ  َأفْن  ُيوِشؾُ  َماَءَىا ِإفَّل  َأَما َقاؿَ  ِبُروِنى َقاؿَ . َيذْن ِبرُ  َشأْنِنَيا َأىِّى  َعفْن  َقاُلوا. ُزَغرَ  َعيْنفِ  َعفْن  َأخْن َتخْن  َوَىؿْن  َماءٌ  الْنَعيْنفِ  ِفى َىؿْن  َقاؿَ  َتسْن
َرعُ  ْـن  َلوُ  ُقمْنَنا الْنَعيْنفِ  ِبَماءِ  َأىْنُمَيا َيزْن ُمَيا الْنَماءِ  َكِثيَرةُ  ِىىَ  َنَع َرُعوفَ  َوَأىْن ِبُروِنى َقاؿَ . َماِئَيا ِمفْن  َيزْن يِّىيفَ  َنِبىِّى  َعفْن  َأخْن  َقدْن  َقاُلوا َفَعؿَ  َما اأُلمِّى
ْـن  ُقمْنَنا الْنَعَربُ  َأَقاَتَموُ  َقاؿَ . َيثْنِربَ  َوَنَزؿَ  َمكَّلةَ  ِمفْن  َخَرجَ  ْـن  َصَنعَ  َكيْنؼَ  َقاؿَ . َنَع َناهُ  ِبِي َبرْن  الْنَعَربِ  ِمفَ  َيِميوِ  َمفْن  َعَمى َظَيرَ  َقدْن  َأنَّلوُ  َفَأخْن

ْـن  َقاؿَ  َوَأَطاُعوهُ  ْـن  ُقمْنَنا َذِلؾَ  َكافَ  َقدْن  َلُي ْـن  َخيْنرٌ  َذاؾَ  ِإفَّل  َأَما َقاؿَ . َنَع نِّىى ُيِطيُعوهُ  َأفْن  َلُي ْـن  َواِ  ِبُرُك نِّىى الْنَمِسيحُ  َأَنا ِإنِّىى َعنِّىى ُمخْن  َأفْن  ُأوِشؾُ  َواِ 
َذفَ  ُرجَ  الْنُخُروجِ  ِفى ِلى ُيؤْن َيةً  َأَدعَ  َفالَ  اأَلرْنضِ  ِفى َفَأِسيرَ  َفَأخْن َبِعيفَ  ِفى َىَبطْنُتَيا ِإالَّل  َقرْن َمةً  َأرْن َمَتافِ  َفُيَما َوَطيْنَبةَ  َمكَّلةَ  َغيْنرَ  َليْن  َعَمىَّل  ُمَحرَّل

ُخؿَ  َأفْن  َأَردْنتُ  ُكمَّلَما ِكمْنَتاُىَما َتقْنَبَمِنى ِمنْنُيَما َواِحًدا َأوْن  َواِحَدةً  َأدْن فَّل  َعنْنَيا َيُصدُّيِنى َصمْنًتا السَّليْنؼُ  ِبَيِدهِ  َمَمؾٌ  اسْن  ِمنْنَيا َنقْنبٍ  ُكؿِّى  َعَمى َواِ 
ُرُسوَنَيا َماَلِئَكةً  َصَرِتوِ  َوَطَعفَ - وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ  َقاَلتْن  َيحْن  َطيْنَبةُ  َىِذهِ  َطيْنَبةُ  َىِذهِ  َطيْنَبةُ  َىِذهِ  » الْنِمنْنَبرِ  ِفى ِبِمخْن

ْـن  ُكنْنتُ  َىؿْن  َأالَ  » الْنَمِديَنةَ  َيعْنِنى«.  ْـن  النَّلاُس  َفَقاؿَ  «. َذِلؾَ  َحدَّلثْنُتُك َجَبِنى َفِإنَّلوُ  » َنَع ْـن  ُكنْنتُ  الَّلِذى َواَفؽَ  َأنَّلوُ  َتِميـٍ  َحِديثُ  َأعْن  َعنْنوُ  ُأَحدِّىُثُك
رِ  ِفى ِإنَّلوُ  َأالَ  َوَمكَّلةَ  الْنَمِديَنةِ  َوَعفِ  رِ  َأوْن  الشَّلاـِ  َبحْن ِرؽِ  ِقَبؿِ  ِمفْن  َبؿْن  الَ  الْنَيَمفِ  َبحْن ِرؽِ  ِقَبؿِ  ِمفْن  ُىوَ  ما الْنَمشْن ِرؽِ  ِقَبؿِ  ِمفْن  ُىوَ  َما الْنَمشْن  الْنَمشْن
َمأَ  «. ُىوَ  َما ِرؽِ  ِإَلى ِبَيِدهِ  َوَأوْن . الْنَمشْن

. "-وسمـ عميو اهلل صمى -المَّلوِ  َرُسوؿِ  ِمفْن  َىَذا َفَحِفظْنتُ  َقاَلتْن 

 :الشبيات



 !قالوا أيف ىو ىذا الدجاؿ وقد مسحنا األرض شرقًا وغربًا ولـ نجده

 كيؼ يعيش كؿ ىذه المدة؟

أما قوليـ ما ىي ىذه الخوارؽ؟ ومف الذي يستطيعيا؟ كيؼ يشؽ إنسانًا نصفيف ويحييو، وكيؼ يستمطر السماء فتمطر، 
 وكيؼ يجعؿ األرض تنبت بيذه السرعة؟

 :الجواب عمى ىذه الشبيات

فنرد عميو بأف عمييـ أف يثبتوا لنا أنيـ مسحوا األرض ! أما قوليـ أيف ىو الدجاؿ؟ وزعميـ أنيـ مسحوا األرض شرقًا وغرباً 
فإف لـ يفعموا ولف يفعموا فإف عمييـ أف يتواضعوا قمياًل ! وأنيـ لـ يتركوا شبرًا في األرض إال ورأوه ووطأتو أقداميـ! شرقًا وغرباً 

 ..ويعمموا أنو ال يحؿ ليـ تكذيب شيء لـ يحيطوا بعممو

ىذا مع العمـ بأننا كنا وال زلنا نقرأ في الصحؼ التي تصدر ىنا وىناؾ اكتشاؼ جزيرة جديدة أو أرض جديدة أو قبائؿ 
 !مما يكذب ادعاءىـ بأف األرض مسحت كميا شرقًا وغرباً .. الخ...جديدة

ثـ لو افترضنا أنيـ مسحوا األرض شرقًا وغربًا فما المانع عندىـ أف يعمي اهلل أبصارىـ عف الدجاؿ؟ وقد تاه بنو إسرائيؿ في 
 فما الذي يمنع أف يمنع اهلل تعالى الناس مف مشاىدة الدجاؿ؟! األرض أربعيف سنة وكانوا في مكاف معروؼ مألوؼ

فيذا المخموؽ فتنة أبقاه اهلل تعالى بقدرتو التي ال يحدىا شيء وال ! أما قوليـ كيؼ يعيش كؿ ىذه المدة؟ فكالـ عجيب غريب
 !يوجد ما يمنع مف بقائو كؿ ىذه المدة مطمقاً 

ال فإننا ال نرد خبرًا رواه الثقات  وعمى كؿ حاؿ ال يكفي أف تستشكموا ذلؾ بؿ ال بد مف أف تأتوا بالبرىاف عمى عدـ صحتو وا 
 !ألجؿ استشكالكـ

لى يومنا ىذا- وربما قبمو-منذ عيد موسى ! ومف العجيب أف ممف ردوا الخبر أقواـ يؤمنوف بوجود الخضر وبعضيـ يؤمف ! وا 
دوف برىاف أو سند ويرفضوف ! بوجود ذلؾ المخموؽ الخرافي الذي يدعى الميدي في سرداب منذ ألؼ ومائتي عاـ حتى اليوـ

 !حديث الدجاؿ الذي رواه الثقات بأسانيد متصمة ال يستطيع أحد منو التشكيؾ فييا

أما قوليـ ما ىي ىذه الخوارؽ؟ ومف الذي يستطيعيا؟ كيؼ يشؽ إنسانًا نصفيف ويحييو، وكيؼ يستمطر السماء فتمطر، 
 وكيؼ يجعؿ األرض تنبت بيذه السرعة؟

وىؿ ىو إال فتنة؟ ولذلؾ فما الغرابة أف يقع عمى يديو مثؿ ىذه الخوارؽ؟ ثـ تعالوا نستعرض ىذه الخوارؽ : فنجيب ىنا ونقوؿ
أما شؽ إنساف نصفيف ! لنرى أنيا ليست إال أمورًا تحقؽ كثير منيا في أيامنا ىذه عمى يد غير الدجاؿ بسبب تقدـ العمـ

قامتو وىا نحف نرى كيؼ يشؽ صدر إنساف ويستخرج قمبو ! فيذا إف كاف غريبًا وعجيبًا في تمؾ األياـ فيو ليس كذلؾ اليوـ: وا 
وأي شيء مف جسده ثـ يعاد مرة أخرى،عمى أنو ال بد مف التنبيو إلى أمر ميـ وىو أف األحاديث التي تذكر الدجاؿ ال تذكر 
عادة شقيو مرة  أنو يحيي أو يميت وكؿ ما في األمر ىنا أنو يشؽ إنسانًا نصفيف وىذا ال يعني طموع روحو وموتو مباشره وا 

أخرى ىنا ال مانع منيا وتصور األمر سيؿ لمف لـ يكف في قمبو مرض ويجعؿ األصؿ في أخبار الصحيحيف الشؾ 
 !ومف المعموـ والمتفؽ عميو عند األطباء أف الذي يقطع رأسو مثاًل ال يموت بمجرد قطع رأسو! والتكذيب



 !ومثؿ ذلؾ يقاؿ في االستمطار واالستنبات فيي أمور عممية مشاىدة اليوـ يراىا مف يشاء

وكمنا يعمـ بتجارب االستمطار التي يقوـ بيا العمماء بيف الحيف واآلخر وكذلؾ طرؽ االستنبات الحديثة بدوف تربة وفي التربة 
 الخ...المالحة واالستنبات السريع

 :وتعميقًا عمى شبية أف ىذه الخوارؽ تضع العذر لمف يصدؽ الدجاؿ نقوؿ

 :فالذي يصدؽ الدجاؿ في ادعاء األلوىية لـ يكف مؤمنًا قط ألمريف! ىذه الشبية واىية

وجميع صفاتو المطمقة وأنو سبحانو ... أف القررف والسنة دال في كؿ جممة منيما عمى عظمة اهلل تعالى وقدرتو وقوتو: أوليما
ليس كمثمو شيء؛ فالذي يصدؽ ىذا الدجاؿ وىو يراه بشرًا مثمو محدودًا بزماف ومكاف مثمو وىو يترؾ معو في صفات كثيرة 

 !فيذا يدؿ عمى انو لـ يؤمف باهلل تعالى مطمقاً 

 :وثانييما البينات المرافقة الدالة عمى عدـ ألوىية الدجاؿ وقد نبيت األحاديث عمييا، ومنيا

 .ويقرؤىا القارئ وغيره إف كاف مؤمناً " ؾ ؼ ر"أنو مكتوب بيف عينيو -1

 !أنو أعور وىذه صفة نقص ال يمكف ألحد أف يصدؽ أف صاحبيا لو مف األمر شيء إذا كاف مف أولي النيى-2

 .وكؿ مف يشاىد ىذه الحادثة سيعمـ أنو ال يممؾ مف األمر شيئاً : عدـ قدرتو عمى قتؿ الشاب بعد أف شقو نصفيف وأقامو-3

 ..وغير ذلؾ مف بينات... عدـ قدرتو عمى دخوؿ مكة والمدينة-4

ىذا باإلضافة إلى أنو ليس في شيء مف خوارؽ الدجاؿ ما يرقيو إلى متبة األلوىية فقد قدمنا أنيا أمور عممية بحتة ربما تدؿ 
والتقدـ العممي ال يعني أنو ! عمى تقدـ الدجاؿ عمميًا، فييأ اهلل تعالى لو بيذا العمـ تسخير بعض السنف لصالح ادعاءاتو

 .أصبح إليًا وال يعطي العذر لمف يصدقو، مع ما قدمنا مف عيوب في الدجاؿ تمنع مف تصديقو

 :حديث كالـ الذئب والبقرة-4

بْنحِ  َصاَلةَ  وسمـ عميو اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿُ  َصمَّلى َقاؿَ  ، َعنْنوُ  المَّلوُ  َرِضيَ  ، ُىَريْنَرةَ  َأِبي َعفْن  َّـل  الصُّي  َرُجؿٌ  َبيْنَنا َفَقاؿَ  النَّلاسِ  َعَمى َأقْنَبؿَ  ُث
ْـن  ِإنَّلا َفَقاَلتْن  َفَضَرَبَيا َرِكَبَيا ِإذْن  َبَقَرةً  َيُسوؽُ  َمؽْن  َل ثِ  ُخِمقْنَنا ِإنَّلَما ِلَيَذا ُنخْن  ِبَيَذا ُأوِمفُ  َفِإنِّىي َفَقاؿَ  َتَكمَّلـُ  َبَقَرةٌ  اهللِ  ُسبْنَحافَ  النَّلاُس  َفَقاؿَ  ِلمْنَحرْن

َّـل  ُىَما َوَما - َوُعَمرُ  َبكْنرٍ  َوَأُبو ، َأَنا َتنْنَقَذَىا َكَأنَّلوُ  َحتَّلى َفَطَمبَ  ِبَشاةٍ  ِمنْنَيا َفَذَىبَ  الذِّىئْنبُ  َعَدا ِإذْن  َغَنِموِ  ِفي َرُجؿٌ  َوَبيْنَنَما - َث  ِمنْنوُ  اسْن
َتَيا َىَذا الذِّىئْنبُ  َلوُ  َفَقاؿَ  َتنْنَقذْن ـَ  َلَيا َفَمفْن  ِمنِّىي اسْن ـَ  السَّلُبعِ  َيوْن  ُأوِمفُ  َفِإنِّىي َقاؿَ  َيَتَكمَّلـُ  ِذئْنبٌ  اهللِ  ُسبْنَحافَ  النَّلاُس  َفَقاؿَ  َغيْنِري َلَيا َراِعيَ  الَ  َيوْن
َّـل  ُىَما َوَما َوُعَمرُ  َبكْنرٍ  َوَأُبو ، َأَنا ِبَيَذا  .7"َث

 :الشبيات

 .ما الذي استفدناه مف ىذا الحديث؟ وكيؼ نصدؽ أف بقرة تتكمـ وأف ذئبًا يتكمـ؟ ولماذا؟: قالوا

إف فقو الخبر الذي يصدر عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ال يوفؽ اهلل تعالى إليو مف أراد بو خيرًا كما قاؿ النبي : الجواب
ومف العجيب أف البعض قد يرد الحديث أو يستشكمو لعدـ فيمو ".. مف يرد اهلل بو خيرًا يفقيو في الديف: "صمى اهلل عميو وسمـ
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 !لو أو لعدـ فيـ مراده

أما فوائد ىذا الحديث فكثيرة جدًا أىميا بياف قدرة اهلل تعالى باإلضافة إلى إثبات فضائؿ العمريف رضي اهلل عنيما وغير ذلؾ 
 ..الكثير

أما فيما يتعمؽ بكالـ الذئب والبقرة فإف المشككيف لو رمنوا أف اهلل تعالى عمى كؿ شيء قدير فإنيـ لف يضعوا مثؿ ىذا 
االستشكاؿ ولصدقوا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيما أخبر، فما الذي يمنع أف يتكمـ الذئب أو تتكمـ البقرة؟ ىاتوا برىانكـ 

 ..إف كنتـ صادقيف

 :الخاتمة

نالحظ أمرًا ميمًا وىو أف العقالنييف ردوا األحاديث لمخالفتيا ما اعتادوا عميو؛ مع أنو ال شيء منيا ينقض الواقع أو ينقضو 
 .الواقع

ويالحظ أمر رخر تعمدتو وىو أنني لـ أسؽ سوى األحاديث التي تتعمؽ باألمور المادية المحسوسة فقط والتي يمكف ألي 
إنساف أف يتثبت منيا بالطرؽ العممية الحديثة المتقدمة التي ىي متاحة لكؿ إنساف بالمشاىدة أو بالمقاييس أو بالحساب أو 

 !غير ذلؾ

وىذا يدؿ داللة واضحة عمى أف ىؤالء المشككيف إنما أرادوا التشكيؾ والتشويش وحسب وىـ ال يريدوف الحؽ وال يسعوف إليو 
ال لما ظيرت شبياتيـ المتياوية التي تدؿ عمى االستعجاؿ في الطرح دوف تثبت أو عمـ أو فقو أو فيـ  .وا 

وفي الختاـ فإنني أنصح كؿ مسمـ أف يكوف العمـ رائده، وأف ال يمتفت إال إلى العمـ الحؽ المحسوس المشاىد، أو ما جاءه عف 
اهلل تعالى أو عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، فاهلل تعالى ىو الحؽ وكؿ شيء ما عداه فباطؿ، وىو الذي خمؽ ىذا الخمؽ 

 ...بالحؽ، وقولو حؽ فال حؽ إال ما صدر عنو سبحانو وتعالى مف قوؿ أو خمؽ أو قضاء

 ..كما أنني أنصح المسمميف بالمنيجية الصحيحة التي سار عمييا أىؿ الحديث في التثبت مف األخبار

 ..وفيما يتعمؽ بالشبيات فإف لدييـ عصمتاف عامتاف لف يضموا إذا ساروا عمى ىدييما وىما مما عممنا اهلل تعالى

عدـ التكذيب ألي خبر مف األخبار ميما بمغ الشؾ في نفس اإلنساف تجاىو وميما استغربو أو استيجنو أو استشنعو : أوالىما
الخ فكؿ ذلؾ إنما ىو انطباعات نفسية ال تقدـ وال تؤخر وال يكذب الخبر في النياية سوى الحقائؽ ...أو استبشعو أو استنكره

 ..المشاىدة المحسوسة ال سواىا

التثبت وبخاصة لألحاديث التي تتحدث عف أمور مشاىدة محسوسة يمكف التثبت منيا بيسر وسيولة مف خالؿ : وثانييما
 ..وسائؿ التثبت العممية والمنيجية الحديثة المعروفة

إف جميع ما يتعمؽ بالشمس وحركتيا ومثميا القمر والكواكب وأحواؿ الجو مف رياح وغيرىا كؿ ذلؾ أصبح مف الممكف جدًا 
 ..دراستو ومعرفة كؿ ما يتعمؽ بو ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل النضباطو التاـ الذي قدره العزيز العميـ

ومثؿ ذلؾ كؿ ما يتعمؽ بالطبائع فيي والحمد هلل مقدرة تقديرًا دقيقًا ال يكاد يخطئ معرفتو كؿ مف أراد ذلؾ وقد نجح الغربيوف 
 ..حقًا في تتبو ىذه السنف المقدرة في الطبائع ووجدوا بغيتيـ واستطاعوا استغالليا في كؿ ما نراه مف تطور مشاىد لدييـ



ف مف السيؿ إذف واألمر كذلؾ أف نتثبت وأف يتثبت كؿ مف يريد الحؽ مف أي حديث يتحدث عف األمور الطبعية المشاىدة  وا 
 فميس لكؿ مف يشؾ في حديث أو يستغربو إال أف يشمر عف ساعد الجد ويبحث في ىذا الحديث.. المحسوسة

 .ىذا رخر ما أردت كتابتو والحمد هلل رب العالميف

 خالد بف عبد الرحمف بف عارؼ القاسـ: كتبو
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